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Про стан призначення житлових
субсидій населенню області
На виконання вимог Положення про порядок призначення та надання
населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива, затвердженого постановою Кабінету М іністрів України від 21 жовтня
1995 року № 848 (у редакції постанови Кабінету М іністрів України від
22 вересня 1997 року № 1050), в області здійснювалися заходи щодо
забезпечення належного соціального захисту населення при оплаті житловокомунальних послуг, а саме щодо вчасного призначення та надання населенню
субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
відповідно до встановлених норм.
Серед населення постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна
робота з питань надання житлових субсидій. Інформація з цього питання
розміщується в засобах масової інформації, на інформаційних стендах в
органах соціального захисту населення та на офіційних веб-сайтах органів
влади.
З метою організації роботи управлінь соціального захисту населення
області щодо своєчасного перепризначення та опрацювання нових заяв на
призначення житлових субсидій розпорядженням голови обласної державної
адміністрації від 04 грудня 2017 року № 9 2 3 затверджено план заходів щодо
забезпечення надання населенню Херсонської області житлових субсидій на
2018 рік.
Департаментом соціального захисту населення обласної державної
адміністрації щотижня проводиться моніторинг надання населенню житлових
субсидій.
За даними моніторингу, станом на 01 січня 2018 року програмою
житлових субсидій скористалися 207943 домогосподарства, або 51% від
загальної кількості домогосподарств області.
На 01 січня 2018 року загальна сума нарахованої безготівкової субсидії на
житлово-комунальні послуги склала 1,4 млрд грн.
Станом на 01 травня 2018 року заборгованість з перерахування коштів
підприємствам-надавачам
житлово-комунальних
послуг
склала
287,0 млн грн, з них за теплопостачання - 23,2 млн грн, водопостачання -

17,3 млн грн, електропостачання - 36,7 млн грн, газопостачання 204,8 млн грн, оплату житла - 5,0 млн грн.
У 2017 році субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу
готівкою призначено на загальну суму 147,0 млн грн. Заборгованості з виплати
готівкової субсидії за 2017 рік немає.
Заборгованість з виплати частини невикористаної субсидії з електро- та
газопостачання для індивідуального опалення за результатами опалювального
періоду 2016/17 року складає 311,9 тис.грн. Заборгованість виникла внаслідок
недостатнього фінансування.
Відповідно до вимог чинного законодавства організаціями, які надають
послуги з газо-, електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення, з травня
2018 року проводиться розрахунок невикористаних сум субсидії за
результатами опалювального періоду 2017/18 року.
На теперішній час до органів соціального захисту населення відповідні
акти розрахунку загального обсягу невикористаних сум субсидій, що
підлягають поверненню до бюджету, надано 149 організаціями.
Згідно з актами надавачів послуг, загальна сума невикористаних
субсидій, що повертається до бюджету, становить 86,8 млн грн, з них за
газопостачання для індивідуального опалення та побутових потреб 64,5 млн грн, електропостачання для індивідуального опалення та побутових
потреб - 1,4 млн грн, теплопостачання - 16,0 млн грн, водопостачання та
водовідведення - 4,9 млн грн.
За розрахунками, проведеними організаціями, щ о надають послуги з
електро- та газопостачання, 34 тисячі одержувачів житлової субсидії мають
право на виплату частини невикористаної субсидії з електро- та газопостачання
для індивідуального опалення. Загальна сума, яка підлягає монетизацїї, по
області складає 19,7 млн грн.
П остановою Кабінету М іністрів України від 27 квітня 2018 року
№ 329 «П ро внесення змін до деяких постанов Кабінету М іністрів України та
визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету М іністрів України
від 28 грудня 2016 р. № 1022» внесено ґрунтовні зміни до порядку призначення
житлових субсидій.
Новими змінами розширено перелік випадків, коли: житлова субсидія не
призначається; призначення житлової субсидії буде здійснюватися двічі на рік
на підставі поданих нових заяв про призначення житлових субсидій та
декларацій про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової
субсидії,
за
формами,
встановленими
М інсоцполітики;
розширено
повноваження відповідних комісій. У зв ’язку з цим значно збільшиться
навантаження на спеціалістів управлінь з питань соціального захисту
населення, зокрема на державних соціальних інспекторів. Найбільше
навантаження на органи соціального захисту населення очікується з жовтня
поточного року, що п о в’язано з початком опалювального періоду 2018/19 року.
Про результати розгляду відповідних заяв та декларацій органи
соціального захисту населення мають повідомляти заявників, у тому числі
рекомендованими листами.

Враховую чи викладене, з метою захисту найбільш незахищених верств
населення та зменшення соціальної напруженості, керуючись статтею 6,
пунктами 2, 10 частини першої статті 13, пунктом 1 частини першої статті 39,
частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським
головам міст обласного значення до 01 жовтня 2018 року забезпечити:
- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення
області щодо нових змін у програмі житлових субсидій шляхом розміщення
відповідних матеріалів у засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах;
- збереження ш татної чисельності працівників структурних підрозділів з
питань соціального захисту населення;
- сприяння виділенню з місцевих бюджетів кош тів на забезпечення
потреб структурних підрозділів з питань соціального захисту населення у
канцелярському приладді (папір, конверти, марки, стрічки для принтерів тощ о),
сплаті послуг за користування швидкісним Інтернетом і телефонним з в ’язком, а
також кош тів на оплату послуги з відправки рекомендованих листів;
- вчасне призначення та надання населенню житлових субсидій
відповідно до встановлених норм, зокрема на опалювальний період
2018/19 року;
- своєчасне та стовідсоткове інформування заявників про результати
розгляду заяв на призначення житлових субсидій;
- роботу «гарячих» телефонних ліній у періоди масових звернень
одержувачів житлових субсидій з приводу результатів розгляду відповідних
заяв, а також ґрунтовних р о з’яснень про умови призначення житлових
субсидій;
- своєчасний обмін інформацією, необхідною для призначення житлових
субсидій, між надавачами послуг та управліннями з питань соціального захисту
населення на місцях.
2. Рекомендувати
сільським
і
селищним
головам
об ’єднаних
територіальних громад забезпечувати виконання рекомендацій наказу
М іністерства соціальної політики України від 21 червня 2017 року № 1030
«П ро деякі питання діяльності о б ’єднаної територіальної громади щодо
надання послуг із соціальної підтримки населенню» в частині:
- введення до виконавчого органу о б ’єднаної територіальної громади
посадової особи, яка забезпечує реалізацію держ авної політики у сфері
соціального захисту населення та здійснює безпосередній прийом й
опрацювання документів з метою визначення права на державну соціальну
допомогу;
- прийняття заяв про призначення житлових субсидій та декларацій про
доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, за
формами, встановленими Мінсоцполітики, та їх своєчасної передачі до
управлінь з питань соціального захисту населення.
3. Департаменту соціального захисту населення обласної державної
адміністрації:
3.1.
Провести навчання для спеціалістів управлінь з питань соціальног
захисту населення щодо змін у порядку призначення житлових субсидій.

3.2. Оперативно інформувати органи соціального захисту населення
області про зміни у програмі житлових субсидій.
3.3. Здійснювати щотижневий моніторинг стану призначення житлових
субсидій.
3.4. За наявності суттєвих недоліків у роботі управлінь з питань
соціального захисту населення райдержадміністрацій і міськвиконкомів
здійснювати виїзди на місця для надання методичної допомоги.
4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 04 грудня 2017 року № 923 «П ро стан призначення
житлових субсидій населенню області».
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації Чабана В.І.

Голова обласної
державної адміністрації
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